V Congresso de Engenharia de Moçambique
VIII Congresso Luso Moçambicano de Engenharia

AVISO / CONVITE
Sobre o tema central "Desafios e Oportunidades para a Engenharia na Cooperação para o Desenvolvimento",
realiza-se entre os dias 4 e 8 de Setembro de 2017, no Hotel VIP na cidade de Maputo, o V Congresso
Internacional de Engenharia de Moçambique e o VIII Congresso Luso Moçambicano de Engenharia, organizado
pelas Ordens dos Engenheiros de Moçambique e de Portugal, Faculdade de Engenharia da Universidade
Eduardo Mondlane e Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto.
As áreas de abordagem destes congressos abrangem o Ensino de Engenharia, Energia e Ambiente, Recursos
Hídricos, Agronomia e Engenharia Florestal, Obras Públicas e Reabilitação Urbana, Infraestruturas de
Transportes, Engenharia Química e Biomédica, Geotecnia e Recursos Minerais, Pontes e Barragens, Logística,
Sistemas de Produção de Oleo e gás, Materiais e Estruturas, Engenharia da Produção, Pontes e Barragens,
Automação e Electrónica, Informática e Tecnologias da Informação, Recursos e Tecnologias do Mar, Inovação e
Empreendedorismo, Gestão e Engenharia Industrial e Engenharia Textil.
A Comissão Organizadora estimula e aceita a apresentação de propostas para a realização de quaisquer
Simpósios sendo que cada um terá de reunir, pelo menos, 5 (cinco) comunicações e incluirá Painéis / Seminários
sobre os temas mais abrangentes e apresentações sob a forma de "posters", para os temas mais específicos dentro
do Simpósio. Os Coordenadores dos Simpósios terão a incumbência de proceder à organização interna das
respectivas sessões e os seus nomes aparecerão realçados em toda a documentação, como associados à
organização do evento e à edição dos "Proceedings" do Congresso.
Em simultâneo com o Congresso, serão organizados Workshops, sessões de Posters e Cursos, bem como uma
"feira" de oportunidades para a cooperação e inovação tecnológica por via de uma Exposição Técnica de
equipamentos, software e serviços relacionados com os temas em debate. As individualidades e as empresas
interessadas em expor as suas iniciativas e os seus produtos deverão contactar a Comissão Organizadora até ao
dia 15 de Fevereiro de 2017, enviando para o efeito os resumos técnicos das suas comunicações para a
Comissão Organizadora e/ou as suas propostas para a feira de equipamentos e/ou Posters. Os estudantes do
ensino superior em Moçambique e os membros da Ordem dos Engenheiros de Moçambique terão um desconto
de 50%. O autor principal duma comunicação aceite está isento do pagamento da taxa de inscrição.
Solicite já a sua ficha de inscrição no Congresso.
Datas Relevantes
Recepção de resumos e de empresas
Carta de aceitação
Inscrição a custo reduzido
Recepção dos artigos completos
As inscrições e os resumos dos artigos podem ser
enviados para:
Comissão Organizadora do Congresso
Att. Prof. Dr. Eng.º António Matos
Ordem dos Engenheiros de Moçambique
Praça dos Trabalhadores, nº 101-1º Esq.
MAPUTO – Moçambique
Tel: +258-21-310453/59; Fax : +258-21-310463 ou
+258 21 490618 Cell : +258-823263740
E-Mail's: secretariado@ordeng.org.mz
ou
antoniomatos61@gmail.com
ou
secgeral@ordeng.org.mz
Internet: http://www.ordeng.org.mz/

15 Fevereiro, 2017
15 Janeiro, 2017
15 Fevereiro, 2017
15 Março, 2017
Preços até 15 de Fevereiro de 2017:
Simples (inclui a participação nas sessões
técnicas, feira, Posters, cafés durante os dias dos
congressos e recepção). Custo 2,500 MT
Completa (inclui a participação nas sessões
técnicas, cópia dos resumos das actas dos
congressos, CDROM das actas dos congressos,
cafés durante os dias do congresso, almoços,
recepção e jantar de gala, workshops, Posters e
feira). Custo de 5,000 MT
Apresentação produtos/serviços: (inclui uma
área disponível de 15 m2 no recinto do Congresso
e disponibilidade de energia eléctrica. Custo de
20,000 MT

